MØTEPROTOKOLL
Frogn kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

10.02.2014 kl. 16:30 – 18:30
Møterom Fraunar i Rådhuset

Møtende medlemmer:
Ludolf Bjelland (H), Tone Merete Hansen (Ap), Kristin Raanaas Reklev (H), Sigbjørn
Kvistad (KrF), Helge G. Simonsen (V)

Fra administrasjonen møtte:
Harald K Hermansen, rådmann (sak 1/14), Olav Neander, kommunalsjef oppvekst,
skole og kultur (sak 1/14), Anne Irene Bollestad, enhetsleder BUF (sak 1/14)
Fra Follo distriktsrevisjon møtte:
Steinar Neby, revisjonssjef og Bjørn Tore Nedregård, avdelingsleder

Møtesekretær:
Lene H Lilleheier

Møteprotokoll godkjent 14.02.2014

Ludolf Bjelland/s./
leder

Tone Merete Hansen/s./
nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Saksliste

Saker til behandling
1/14

Dialog med rådmannen - forvaltningsrapporten psykisk helsearbeid for
unge

2/14

FDRs årsrapport - Forvaltningsrevisjon 2013 – trukket fra sakslisten.

3/14

Kontrollutvalgets årsrapport 2013 - Frogn

4/14

Faglig forum 2014 - tema

5/14

Deltakelse FKTs fagkonferanse 2014

6/14

Valg av revisjonsordning i Frogn kommune

Orienteringssaker
1/14

Godkjent protokoll fra Kontrollutvalgsmøte 17. desember 2013

2/14

Aktivitetsplan Frogn KU 2014

3/14

Oversikt over Frogn KUs vedtak og oppfølging

Eventuelt
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Innkalling og saksliste ble godkjent.
Bjelland meldte inn to saker til eventuelt.
Sekretæren orienterte om hvorfor sekretariatet trakk sak 2/14.

Frogn KU-1/14
Dialog med rådmannen - forvaltningsrapporten psykisk helsearbeid
for unge
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar dialogen med rådmannen om forvaltningsrapporten om psykisk
helsearbeid for unge og rådmannens statusrapport om oppfølgingen av denne til orientering.
Kontrollutvalgets behandling:
Kommunalsjef Neander og enhetsleder Bollestad orienterte om kommunens arbeid med
psykisk helsearbeid for unge. De understreket at det gjøres mye godt arbeid på området,
men medga samtidig at revisjonens rapport peker på utfordringer som må løses. De svarte
deretter på utvalgets spørsmål. Leder påpekte at utvalget forventer en ny oppdatering før
sommeren.
Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Klikk her for å skrive inn tekst.

Frogn KU-3/14
Kontrollutvalgets årsrapport 2013 - Frogn
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas.
Årsrapporten for 2013 oversendes kommunestyret med følgende forslag til
vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Frogn KU-4/14
Faglig forum 2014 - tema
Sekretariatets innstilling:
Innspillene fra diskusjonen tas til orientering, og videreformidles til styret i FIKS.

Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-5/14
Deltakelse FKTs fagkonferanse 2014
Sekretariatets innstilling:
Saken legges frem uten innstilling om hvem som skal delta.

Kontrollutvalgets behandling:
Flere av utvalgets medlemmer ytret ønske om å delta, men vil vente med endelig vedtak i
saken inntil programmet foreligger. Sekretariatet ble bedt om å legge frem oversikt over
andre aktuelle kurs/konferanser.

Vedtak:
Vedtak om hvem som skal delta fattes når programmet for konferansen foreligger.

Frogn KU-6/14
Valg av revisjonsordning i Frogn kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken legges fram uten forslag til innstilling.

Kontrollutvalgets behandling:
Representantene fra Follo distriktsrevisjon fikk anledning til å kommentere saksutredningen
før de fratrådte møtet.
Under diskusjonen ble det blant annet lagt vekt på at man ønsker flere detaljer om priser ved
privat revisjon samt priser knyttet til arbeidet med selve konkurranseutsettingen.

Vedtak:
Saken utsettes og legges fram for utvalget til videre behandling på neste møte. Leder
orienterer kommunestyret om kontrollutvalgets foreløpige behandling.
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Orienteringssaker
1/14

Godkjent protokoll fra Kontrollutvalgsmøte 17. desember 2013

2/14

Aktivitetsplan Frogn KU 2014

3/14

Oversikt over Frogn KUs vedtak og oppfølging

Eventuelt
Rådmannens avviksrapportering og nytt sak og arkiv system
Bjelland fremmet forslag om å invitere rådmannen til neste møte for å orientere om arbeidet
med avviksrapportering og det nye sak- og arkivsystemet.
Kontrollutvalgets rolle
Bjelland ønsker at utvalget diskuterer kontrollutvalgets rolle. Sekretariatet ble bedt om å
forberede en sak til neste møte.
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